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१. तो�चगी नगरको प्रकोप सहयोग सम्बिन्ध जानकार� ! 
 

यसपटकको टाईफून ्१९ ले गदार्, तो�चगी नगरमा ठूलो ��त भएको �थयो | 
�वदेशी नाग�रकहरुको प�न घर तथा गाडीहरुमा बाढ� पसेर ��त पुयार्एको होला 
भन्ने कुरामा दईु मत छैन |  
 

�शयाकुस्योले, प्रकोप पी�डत व्यिक्तहरुको ला�ग सहयोग तथा अनुदान सम्बिन्ध 
जानकार�हरु, पाम्फ्लेट, होमपेज, ट्वीटर, फेसबूक, एफएम कुलाला ८५७ रे�डयो 
माफर् त प्रचार प्रसार ग�ररहेको छ | 
 

सहयोग भन्नाले, प्रकोपको कारणले �नस्केका फोहर तथा �हलो माटोको संकलन 
ग�र�दने, बाढ� पसेका घरहरुमा �कटाणुशोधन ग�र�दने, घर व्यविस्थत गन� 
काममा स्वयंसेवकहरु पठाउने, नयाँ घर खोज्नको ला�ग परामशर् �दने आ�द 
कायर्हरु पदर्छन ्| 

 
तो�चगी नगरको कोकुसाई कोउयुर्उ क्योउकाई अन्तरार्िष्ट्रय संस्था) को 
फेसबूकमा प�न, अंगे्रजी र स्पेन भाषामा जानकार� प्रसारण ग�रएकोछ | 
कृपया पढ्नुहोला | 
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२. नयाँ बषर्को �बदाका �दनहरुमा �शयाकुस्योको खुला रहने सेवा र फोहर 
संकलन बारे जानकार� ! 
 

�शयाकुस्यो, �डसेम्बर म�हनाको २८ ता�रक श�नबार दे�ख नया ँबषर्को जनवर� 
म�हनाको ५ ता�रक आईतबार सम्म बन्द रहनेछ | यस अव�धमा, किन्भ�नयंस 
स्टोरहरुबाट प्रमाणपत्रहरु प�न �नकाल्न नस�कने कुराको जानकार� गराइन्छ |  
 

तर, जन्म, �ववाह र मतृ्यु सम्बिन्ध �रपोटर् चा�ह,ं �शयाकुस्यो प्रधान कायार्लयको 
प�हलो तल्लाको द��ण-पिश्चम कुनामा िस्थत सुर�ा गाडर्लाई बुझाउन स�कने 
छ | 
 

फोहर संकलन चा�ह,ं संकलन क्यालेण्डरमा उल्ले�खत �दन अनुसार ग�रनेछ | 
भन्नाले, �डसेम्बर ३१ ता�रक सम्म र नया ँबषर्को जनवर� म�हनाको ४ ता�रक 
दे�ख सा�वक बमोिजम संकलन कायर् हुने जानकार� गराईन्छ | 
जनवर� म�हनाको १ ता�रक दे�ख ३ ता�रक सम्म, संकलन नग�रने हुनाले यस 
अव�धमा “गो�म स्टेशन” मा फोहर लगेर नरा�ुहोला | 
 

यहाँहरु सबैको सहयोग र समझदार�को ला�ग अनुरोध ग�रन्छ |  
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३. रािष्ट्रय पेन्सन बीमा शुल्क भुक्तानी सम्बिन्ध जानकार� ! 
 
यो बषर्को रािष्ट्रय पेन्सन बीमा शुल्क प्र�त म�हना १६,४१० येन कायम ग�रएको 
छ | जापान पेन्सन संस्थाबाट पठाईएको “भुक्तानी भौचर” बाट ब�क, पोष्टअ�फस 
तथा किन्भ�नयंस स्टोरहरुमा गई भुक्तानी गनर् स�कन्छ |  
जापान पेन्सन संस्थाले, रािष्ट्रय पेन्सन शुल्क �तन� म्याद गिुज्रए प�न, भुक्तानी 
नगरेका व्यिक्तहरुलाई फोन, �चट्ठ�, सूचना पठाउनुका साथै घरैमा गएरप�न 
शीघ्र भुक्तानीको ला�ग आग्रह गन� कायर् ग�ररहेकोछ | 
 
य�त गदार्प�न भुक्तानी नगरेको खण्डमा, �वलम्ब भुक्तानी शुल्क थ�पनुका साथै 
जाय-जेथाबाट असुल उपर गनर् स�कनेछ |  
 
आय कम भै उक्त शुल्क भुक्तानी गनर् गाह्रो परेमा, �शयाकुस्यो प्रधान 
कायार्लयको होकेन ्इय�उ-का अथवा प्रत्यक सोउगोउ �शस्योको �स�मन ्सेइकाचु-
कामा गई परामशर् �लनुहोला | 
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४. इन्फ्लुएन्जा रोकथाम सम्बिन्ध जानकार� ! 
 

जाडो बढ्दै आएकोछ | यसप�छको मौसममा इन्फ्लुएन्जा लाग्नबाट बच्न 
�नम्न�ल�खत त�रकाले रोकथाम गनर् महत्वपूणर् छ |  
 
 घर फकर् नासाथ ्तुरुन्त हात धुने | 
 वायुमण्डलको हावा शुष्क भएमा यो रोग लाग्न सिजलो हुन्छ | कोठा �भत्र 

५०% दे�ख ६०% ज�त आद्रर्ता हुने व्यवस्था गन� | 
 घर बा�हर �नस्कँदा, सकेसम्म भीड-भाड हुने समयलाई छल्ने |  
 प्रशस्त मात्रामा आराम र सन्त�ुलत भोजन ग्रहण ग�र, रोग प्र�तरोध 

�मताको वदृ्�ध ग�र रोग सनर् नसक्ने ब�लयो शर�रको �नमार्ण गर� | 
 मास्क लगाउने गर� |  
 रोकथाम सम्बिन्ध खोप लगाऔ ं| 
 
य�द, अचानक ३८ �डग्री भन्दा ब�ढको ज्वरो आएमा, कपाल दखुेमा, जोन� 
दखुेमा, मासंपेशी दखुमेा, पुरै शर�र भार� भएमा, खोक� अथवा घाँट� दखुेमा, 
नाक बग्ने आ�द ल�णहरु देखा परेमा, तरुुन्त अस्पताल गएर उपचार गराऔ ं
| 


